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1. Algemeen 

1.1 Fender Advocaten is de handelsnaam die gebruikt wordt binnen een 

samenwerkingsverband van twee zelfstandige advocatenpraktijken, te 

weten die van Fender Advocaten B.V. (KvK: 60048654) en van Sense 

Advocaten B.V. (KvK: 59102535), ieder van hen hierna aangeduid 

als: Fender Advocaten). Voornoemde rechtspersonen oefenen ieder 

voor zich en voor eigen rekening en risico een advocatenpraktijk uit.  

1.2 In het kader van deze voorwaarden wordt met Fender Advocaten 

bedoeld een van de rechtspersonen als genoemd in artikel 1.1 van deze 

voorwaarden met wie een opdrachtgever (hierna: Cliënt) een opdracht 

aangaat, zoals blijkt uit de opdrachtbevestiging of anderszins. Een 

opdracht komt dan ook uitdrukkelijk enkel tot stand met de 

advocatenpraktijk die genoemd wordt in de opdrachtbevestiging. 

1.3 Alle opdrachten van een Cliënt worden met terzijdestelling van art. 

7:404 BW, art. 7:407 lid 2 BW en art. 7:409 BW uitsluitend aanvaard 

en uitgevoerd door Fender Advocaten, ook indien en voor zover het de 

uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is dat een 

opdracht door een bepaalde persoon of advocaat werkzaam binnen 

Fender Advocaten, zal worden uitgevoerd. 

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en 

nieuwe overeenkomsten tussen Fender Advocaten en Cliënt. Alle 

bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten 

behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de 

opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat 

verband. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op 

iedere vervolgopdracht of gewijzigde- of aanvullende opdracht, voor 

zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

2. Relatie Fender Advocaten – Cliënt 

2.1 De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve 

van de Cliënt. Fender Advocaten zal zich inspannen de opdracht van 

Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren.  

2.2 Fender Advocaten zal zich bij de uitvoering van de opgedragen 

werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de Cliënt. 

Daarbij zal geldende regelgeving in acht worden genomen waaronder 

de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen 

van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

2.3 Cliënt zal aan Fender Advocaten gevraagd en ongevraagd alle 

informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte 

uitvoering van de opdracht. Cliënt staat in voor de juistheid en 

volledigheid van alle aan Fender Advocaten verstrekte informatie. 

2.4 Cliënt wordt steeds geacht de opdracht aan door Fender Advocaten te 

zijnen behoeve ingeschakelde derden te hebben gegeven. Fender 

Advocaten is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens 

Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De 

toepasselijkheid van art. 6:76 BW is uitgesloten. 

2.5 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen 

rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart Fender Advocaten tegen 

vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of 

verband houdende met door Fender Advocaten ten behoeve van de 

Cliënt verrichte werkzaamheden. 

 

3. Aansprakelijkheid Fender Advocaten 

3.1 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Fender 

Advocaten heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, 

is Cliënt gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen één maand, 

deze aanspraak jegens Fender Advocaten schriftelijk en deugdelijk  

onderbouwd aan Fender Advocaten mede te delen, op straffe van 

verval van recht.  

3.2 Iedere aanspraak jegens Fender Advocaten vervalt daarnaast twaalf 

maanden nadat de mededeling in lid 1 van dit artikel door Cliënt is 

geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij de gestelde 

aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 

3.3 Aansprakelijkheid van Fender Advocaten, alsmede van haar vennoten, 

werknemers en medewerkers, is steeds beperkt tot het door haar 

aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitgekeerde bedrag, 

vermeerderd met het voor Fender Advocaten geldende eigen risico.  

 

4. Honorarium, kosten en betaling 

4.1 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden komt Fender Advocaten 

een honorarium en verschotten toe, te vermeerderen met B.T.W. 

4.2 Verschotten zijn de te specificeren uitgaven die Fender Advocaten ten 

behoeve van de Cliënt heeft gedaan. 

4.3 Tenzij anders overeengekomen wordt het aan Fender Advocaten 

toekomende honorarium berekend op basis van de door Fender 

Advocaten vastgestelde uurtarieven. Fender Advocaten is gerechtigd 

voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. 

4.4 Betaling van de declaraties van Fender Advocaten dient te geschieden 

binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze 

betalingstermijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim. 

4.5 Cliënt dient tijdig, te weten binnen dertig dagen na factuurdatum, zijn 

eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schriftelijk aan 

Fender Advocaten kenbaar te maken. 

4.6 Cliënt is op eerste verzoek gehouden tot het stellen van zekerheid, 

indien opeisbare vorderingen van Fender Advocaten op Cliënt en/of 

groepsmaatschappijen van Cliënt onvoldaan blijven. Fender 

Advocaten is in dat kader gemachtigd namens Cliënt aan zichzelf te 

(doen) verpanden al hetgeen zij, dan wel de aan haar verbonden 

Stichting Derdengelden, van Cliënt onder zich heeft of aan Cliënt 

verschuldigd is. 

4.7 In geval door Fender Advocaten werkzaamheden worden verricht ten 

behoeve van een rechtspersoon-opdrachtgever en/of meerdere partijen 

zijn deze partijen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van hun 

verplichtingen jegens Fender Advocaten.  

 

5. Verwerking persoonsgegevens 

5.1 Cliënt verleent Fender Advocaten toestemming voor automatische 

verwerking van door Fender Advocaten te verzamelen 

persoonsgegevens. 

 

6. Klachtenregeling 

6.1 Fender Advocaten heeft een kantoorklachten-regeling conform de 

Verordening op de advocatuur. Deze regeling betreft de door Fender 

Advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van een klacht 

van een Cliënt over de dienstverlening door een advocaat van Fender 

Advocaten. 

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

7.1 Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en Fender Advocaten is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

7.2 Geschillen in verband met of naar aanleiding van de dienstverlening 

van Fender Advocaten zullen, onverlet het bepaalde in artikel 6, bij 

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank 

Oost-Brabant, Nederland. 


